Alcaston Diamond Exploration AB i korthet
Bolagets utveckling under de 10 år som gått
Alcaston Diamond Exploration AB ( Alcaston AB ) bildades i juni 1999 som ett helägt
dotterbolag till det australiensiska bolaget Alcaston NL. Alcaston AB:s affärsidé var att finna
och kommersiellt utveckla diamantfyndigheter i Sverige. De geologiska förutsättningarna för
att hitta diamanter i den svenska berggrunden bedömdes som goda. I nordvästra Ryssland
utvanns diamanter och i Finland hade också diamanter påvisats inom geologiska områden
som kallas den Baltiska skölden, vilken också täcker stora delar av Sverige. Speciellt de äldsta
s.k. arkäiska delarna av skölden är intressanta. Den typ av bergarter finns i Norrbotten.
Under våren 2000 genomförde Alcaston AB en nyemission på 4.880.000 kr. Antalet
aktieägare i Alcaston AB utökades vid nyemissionen till ca 60, huvudsakligen personer med
bakgrund och verksamhet i Svenskt näringsliv bl a gruvindustrin. Moderbolaget Alcaston NL
kvarstod som huvudägare med ca 80% av aktierna. Denna nyemission möjliggjorde en
omfattande provtagning. Totalt över 600 prover togs från bäckar och morän. Av dessa prover
har hittills endast ca 200 prover analyserats, varav två har konstaterats innehålla
indikatormineral från kimberlit som är en moderbergart för diamanter.
Under 2002 gjordes ytterligare en nyemission som var avsedd att inbringa drygt 6 Mkr, men
den stannade vid knappt 2 Mkr, huvudsakligen beroende på det pressade läget på finans marknaden.
Ledningen i moderbolaget Alcaston NL beslutade att fokusera sin verksamhet på
prospektering efter guld- och basmetaller, i första hand i Australien, Asien och Afrika. Efter
försök att finna nya intressenter för att ta över Alcaston AB, vilket ej lyckades, beslöt
moderbolaget att gratis överlämna merparten av sina aktier till Alcaston AB. Dessa aktier,
drygt 2,5 miljoner, såldes sedan i första hand genom en företrädesemission till befintliga
aktieägare i Alcaston AB och i andra hand till nya aktieägare, för 1 kr st, vilket finansierade
fortsatt verksamhet i Alcaston AB. Antalet aktieägare blev därmed ca 160 st.
Alcaston AB förvärvade under 2005 prospekteringsresultat från Västerbotten av Scanex
Group som är ett kanadensiskt bolag. Dessutom köptes prospekteringsresultat från två
områden i Norrbotten av Crown Point Ventures Ltd, även detta ett kanadensiskt bolag.
Områdena hade i första hand undersökts med avseende på guld men också basmetaller och
lovande fynd hade gjorts. De genomförda prospekteringsinsatser som Alcaston AB nu har
gjort, har visat på höga guldhalter i såväl borrkärnor, ytbergskax som bottenmorän. Kraftigt
förhöjda halter av Zn, Cu, Pb, Ag och Au i bottenmorän från några undersökningstillstånd bör
snarast följas upp med kärnborrning. Detta för att motivera förlängning av tillstånden, men
framför allt för att finna brytvärda fyndigheter.
Förändringar i bolaget under det senaste halvåret
Vid vår årsstämma i juni 2008 kompletterades styrelsen med Gunnar Färjsjö som har en
finansiell bakgrund. Han var tidigare ekonomidirektör på Mecman AB och har de senaste 25
åren haft styrelseuppdrag i ett stort antal företag. Gunnar är delägare i flera företag bl.a. i
Alcaston sedan emissionen år 2000.

Under hösten har Alcaston bytt VD varvid Lars-Åke Claesson, som är suppleant i bolagets
styrelse, utsågs till VD efter Håkan Schröder som slutat och även lämnat styrelsen. Även Paul
Hammergren har lämnat sitt styrelseuppdrag på egen begäran. I samband med denna
förändring har bolagets kontor flyttat till Uppsala. Lars-Åke är geolog och är verksam som
konsult inom prospektering sedan mitten av 70-talet och har alltså mer än 30 års erfarenhet av
att utföra och leda prospekteringsarbeten med inriktning på bland annat guld och basmetaller.
Lars-Åke Claesson är ”Kvalificerad Person” för teknisk rapportering för gruv- och
prospekteringsärenden enligt SveMin´s regler.
Idagsläget är antalet aktieägare 182 st.
Bolagets strategi under de närmast året
Bolagets strategi nu är att i första hand koncentrera prospekteringsinsatserna efter guld- och
basmetallfyndigheterna i Västerbotten. Bolaget är öppet för samarbete eller delägarskap med
andra prospekterings- eller gruvbolag. I andra hand skall möjligheterna att finansiera vidare
undersökningar av diamantuppslagen undersökas. De stora mängder prover och analyser som
gjordes i början av 2000-talet och de positiva resultat som erhölls bör tas tillvara. Eventuella
fynd av diamanter i fast berggrund i Sverige skulle vara en mycket stor och värdefull
händelse.
Bolaget har just avslutat en nyemission som blev övertecknad och räcker därför att genomföra
ytterligare prospekteringsinsatser på några av de mest intressanta områdena och för att ansöka
om förlängning av undersökningstillstånden. Dessutom kan bolaget ansöka om notering på
Aktietorget och i samband med det genomföra en nyemission på 8-10 Mkr. En notering av
bolaget på Aktietorget underlättar en större nyemission och lyckas detta räcker tillgångarna
för 2-3 års insatser.
Prospektering är ett tidskrävande arbete och fordrar stora insatser. Under de 10 år som gått har
bolaget lagt ned ca 10 Mkr på prospektering och gjort flera intressanta fynd. Min övertygelse
är att vi nu kommer att bli en attraktiv partner till gruv- och prospekteringsföretag. Med den
finansiella förstärkning vi kommer att få skapas de förutsättningar som krävs. I de områden
där vi är verksamma i Västerbotten och Norrbotten finns stora möjligheter för oss och vi ser
framtiden an med stor tillförsikt.
Välkomna att delta i nyemissionen i maj-juni 2009
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